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 کنترل کیت همراه است: توجه                            

 . ، پالسما، ادرار یا مایع منیسرم :آزمایش نمونه مورد

گیری های خونساعت سانتریفیوژ کرده و در لوله 2برداری هرچه سریعتر، حداکثر تا سرم یا پالسما را پس از نمونه

 .  دارند، نگهداری نمایید EDTAکه دارای درب آبی هستند و به عنوان ضد انعقاد  Trace Element-Freeمخصوص 

 .قرار دهید آزمایش   مورد  سپس  و  کرده سانتریفیوژ  را ادرار میشود  توصیه :راندوم  ادرار یا  تازه  ساعته 22ادرار

کرده، از قسمت رویی برداشته، پس از  دقیقه سانتریفیوژ 53-51دور و بمدت  0333بایست با نمونه را می: مایع منی

 .نتیجه را در عدد رقت ضرب نمایید با آب مقطر دوبار تقطیر،مورد آزمایش قرار داده،سپس 5:533نمودن به نسبت  رقیق

 .انجام این تست و نیز تفسیر جوابها میبایست توسط پرسنل آموزش دیده و مجرب انجام شود*  

/ میکرولیتر   13: حجم نمونه/ سانت 5: کووت/ نانومتر 125-135: طول موج/ سانتیگراد  درجه 21 -03: دما:پارامترها 

 .افزایشی: نوع واکنش/ مقابل بالنک معرف : خوانش/ میکرولیتر 5333: معرف حجم 

 نمونه کالیبراتور بالنک :دستی گیری روش اندازه

 میکرولیتر 2444 میکرولیتر 2444 میکرولیتر 2444 معرف

 میکرولیتر 04 میکرولیتر 04 - کالیبراتور /نمونه

 و (A Sample)و جذب نوری نمونه کردهسانتیگراد انکوبهدرجه 63دقیقه در  0و یا  اتاقدمای دقیقه در 24مخلوط کرده، 

 .دقیقه میباشد24 رنگ پایداری.نمایید گیریاندازه بالنک نانومترمقابل 013-034طول موج  در را (A Calibrator)کالیبراتور 

  پارامترهای این کیت برای آنالیزرهای مختلف موجود است لطفاً جهت دریافت با بخش فنی

 .شیمی تماس حاصل فرمائید زیست

  A Sample                                                                 :محاسبه 

Serum (µg/dl) =                           Standard Conc.  

                              A Standard 

Urine (µg /dl) = ASample /A St.  St.Conc.  10  Urine Vol.(L) 

  0.153 = mol/L (g/dl) :ضریب تبدیل واحد 

 :مقادیر طبیعی 
 µg/dl (127-73) :مردان

 µg/dl (114-70) :زنان

 µg/dl (110-64) :کودکان

 µg/dl (100-50) :نوزادان تازه متولد شده

 µg/day (900-280) :ساعته 11ادرار 

 µg/dl (150-15) :ادرار راندوم

 mg/dl (10-2) :مایع منی

 :کیفی کنترل 
کالیبراسیون با استتاندارد  . داخل کیت و یا از کنترلهای معتبر استفاده نمود کنترلسرم جهت کنترل کیفی میتوان از 

 (. لطفاً به تاریخ مصرف آن توجه شود. )داخل کیت توصیه میشود

 :خصوصیات علمی کیت  
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 µg /dl 400 :ماکزیمم حد سنجش

 µg /dl 4.0 :حساسیت

     r =  0.970   و کنترلهای معتبر مشابه در مقایسه با کیت  : صحت
    WITHIN - RUN (n=20)                                                               : دقت

 

 Zinc Assay Kit, monoreagent 
   (For adequately trained personnel) 

 
 

IVD ISO 13485:2003 REF 10-517 

 ه روش دستی و دستگاهیـرم، پالسما، ادرار و مایع منی انسان بـری روی در سـگیاندازه جهت
 

 :اهمیت کلینیکی

این ماده در . هستند "روی"واکنش آنزیمی داخل بدن انسان برای فعالیت خود نیازمند  033بیش از 

 "روی"موقعتیت . ها و نیز در کنتترل بیان ژنتیکی نقش کلتیدی بازی میکنتدساختتمان خیلی از پروتئین

تقسیم و تفکیک سلولی، کارکرد آنها و نیز پیر شدن : میتواند تأثیرات مهمی در فرایندهای اساسی چون

در  "روی"کمبود عالئم کلینیکی . و پروتئین داشته باشد RNAو  DNAها در سنتز و ترمیم سلول

آکرودرماتیت، کاهش عملکرد سیستم ایمنی بدن، اسهال، کندی ترمیم پوست، کوتاهی قد، توقف رشد 

: هایی چونکمبود آن در ارتباط با بیماری. جنین، رشد غیر طبیعی جنین و سقط جنین مشاهده می شود

 .ریهای بدخیم ثابت شده استها و بیما، دیابتSickle Cellsبیماریهای کرونیک کبد و کلیه، بیماری 
 

 5BR-PAPS/COLORIMETRIC :روش
 

  :اساس روش

واکنش اختصاصی . گیری نمایدرا بطور مستقیم در مایعات بیولوژیک اندازه "روی"این کیت قادر است 

بوده، به همین جهت و برای شرایط آزمایش از مواد ماسک کننده مختص کنترل فلزات مزاحم چون مس، 

به طور اختصاصی با  کروموژن           "روی"دهد و آهن استفاده گردیده که این اجازه را می کبالت، نیکل

5-Br-PAPS  در نمونه  "روی"تشکیل کمپلکس رنگی پایدار دهد که شدت رنگ آن متناسب با مقدار

 .گیری میشودنانومتر اندازه 125-135است و در طول موج 
 

 :ها معرف

Presentation:  20 tests Content Storage 
R1a: Zinc Assay Buffer 120 ml 2-8°C 

R1b:Zinc Probe   15 ml     “ 

Zinc Standard (200µg/dl) Included      “ 

Zinc Control material Included      “ 
 

Presentation: 40 tests Content Storage 
R1a: Zinc Assay Buffer 220 ml 2-8°C 

R1b:Zinc Probe   25 ml     “ 

Zinc Standard (200µg/dl) Included      “ 
Zinc Control material Included        “ 
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درجه سانتیگراد تا تاریخ انقضاء مندرج برروی ویالها پایدار می 2-5معرف و کالیبراتور دردمای  :شرایط نگهداری

 .پس از باز کردن، ویالها را در حداقل زمان مصرف نمایید. باشند، مشروط براینکه درب ویالها بسته و آلوده نگردند
 

قسمت  5را با  Rlaقسمت از معرف  2نسبت به نیاز : محلول کار آماده مصرف:ها آماده سازی معرف

Rlb گزینه دیگر این است که محتویات یک ویال. مخلوط کنید" Rlb را بهRla   " داده و خوب انتقال

هفته قابل  2درجه سانتیگراد بمدت  2-5محلول کار آماده در صورت نگهداری در دمای  .نمودمخلوط 

این تغییر تاثیری  (به مرور زمان کمی افزایش یابد کممکن است رنگ محلول کار آماده یا جذب بالن). استفاده میباشد

 . گردد در صورت بروز این تغییر، کالیبراسیون مجدد انجام پذیرد ولی پیشنهاد می. در نتیجه آزمایش ندارد
 

 :یادداشت

 "اسیدنیتریک+اسیدکلریدریک"مخلوط% 53با  قبالً که شود استفاد ای شیشه هایازلوله آزمایش انجام برای -5

بالنک بیش از  Duplicateاگر جذب . اسید واش شده و با آب مقطر آبکشی و خشک شده باشند

 . رود ها زیر سوال می باشد، آلودگی شیشه% 0

آمپولی با آب مقطردوبار تقطیر یا آب مقطر  5+5را به نسبت  µg /dl 400های بیش از نمونه -2

 .ضرب نمایید 2رقیق نموده، آزمایش را تکرار و نتیجه را در عدد 

 


